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MUCB 16568 /2014/FV 

 

Zápis č. 24 z jednání finančního výboru ze dne 9.6.2014 
 

 

Přítomni: pí. Kulhánková, p. Novák, MUDr. Štěpán, Ing. Záhrobská 

Omluveni: Mgr. Bulíř, pí. Raková 

Hosté: Bc. Nekolný, pí. Sahulová 

 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 24. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a přivítala 

přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru 

schválili program jednání:    

 

Program jednání: 

1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 na rok 2014 

2. Informace odboru rozvoje 

3. Různé 

 

 

     V úvodu jednání upozornila paní Kulhánková na nedostatečnou kvalitu podkladů poskytnutých 

odborem rozvoje. I přes upozornění v nich stále nenachází vyjádření finančního odboru týkající se 

financování jednotlivých akcí a v mnohých případech není vlastně jasné, kterého rozpočtu se akce 

bude týkat, zda roku 2014 nebo 2015. 

 

 

1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 na rok 2014 

 

     Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Sahulová. Změny rozpočtu se týkají 

v příjmech především v zapracování poskytnutých dotací. V investičních výdajích dochází 

ke snížení položky na rekonstrukci školní jídelny (přesun na rok 2015), zařazení položky 

na předfinancování projektu městské lesy (Lesní cesty po povodních), navýšení položky na přípravu 

investic – projektové dokumentace, položky na rekonstrukci veřejného osvětlení, položky 

na rekonstrukci městského archivu a dále zařazení investic na rekonstrukci ulic V Chobotě a 

Jatecká. V provozních výdajích dochází ke změnám v položce na opravu a údržbu památek 

(v souvislosti s dotací), navýšení položky na reprezentaci města (očekávaná návštěva z Francie) a 

navýšení položky výdajů na strategický plán (dotazníkové šetření). 

     Po komentáři paní Sahulové proběhla široká diskuze ohledně plánovaných investic, přislíbených 

dotací a jejich financování. Dle informace odboru rozvoje, došlo k akceptaci několika projektů, se 

kterými není v současné verzi rozpočtu počítáno. Jedná se o zateplení budovy gynekologie, 

plánovaná spoluúčast cca. 3 mil. Kč, budovy úřadu čp. 56, plánovaná spoluúčast cca 1 mil. Kč a 

budovy kina, spoluúčast cca 1,6 mil Kč. Spoluúčast na zateplení budovy kina bude financovaná 

ze zdrojů hospodářského střediska Bytové a nebytové hospodářství, nicméně na zateplení budovy 

gynekologie prostředky ve Fondu nemocnice nejsou a bylo by třeba tuto investici hradit z rozpočtu, 

stejně tak i investici zateplení budovy čp. 56. Finanční výbor upozorňuje, že v případě přijetí dotací 

na výše uvedené akce, nejsou v rozpočtu města prostředky na jejich spolufinancování. 
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     Dále členové finančního výboru vznesli dotazy k jednotlivým navrhovaným změnám, zvláště 

pak k přesunu investiční položky na rekonstrukci školní jídelny, kdy dle nově poskytnuté informace 

bude město žádat o dotaci. Předpoklad čerpání dotace je rok 2014. Vzhledem k typu zakázky 

(nadlimitní řízení) je možné, že se v případě poskytnutí dotace bude moci v roce 2014 pořídit pouze 

technologie a stavební úpravy budou realizované až v roce 2015, a to v době letních prázdnin. 

V souvislosti s poskytnutím přechodné finanční výpomoci městským lesům na předfinancování 

(projekt Lesní cesty po povodních), doporučuje finanční výbor zaměřit se na včasné proplacení 

dotace a vrácení poskytnuté částky do rozpočtu města. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 2 na rok 2014.         4/0/0 

 

 

2. Informace odboru rozvoje 
      

     Členům finančního výboru byly poskytnuty materiály týkající se doplnění informací z května 

2014. Jedná se o investici související se zateplením budovy kina, o možný dotační titul 

na rekonstrukci školní jídelny, realizaci veřejného osvětlení v oblasti ulic za nemocnicí, 

o zpracování PD na vodovod Žižkova (oprava v tunelu pod silnicí), kanalizace Jungmannova a 

kanalizace Žitomířská a o přípravě zadávacích řízení na parkoviště P+R Klučovská (i přechody, 

chodníky, napojení na podchod) a rekonstrukci školní jídelny. 

 

     Členové finančního výboru berou předložený materiál na vědomí. 

 

Jednání ukončeno 18,00 hodin 

 

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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